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Stanovení povinnosti přenosu výsledků jednotné 
zkoušky do dalších kol přijímacího řízení 

• Návrh počítá se stanovením povinnosti, že každý uchazeč, 
který chce být přijat pro následující školní rok do některého 
oboru vzdělání s maturitní zkouškou, musí v 1. kole 
přijímacího řízení vykonat jednotnou zkoušku alespoň 
v jednom termínu (ať už řádném nebo náhradním), aby dosáhl 
alespoň jednoho výsledku, který lze započítat do celkového 
hodnocení pro všechna kola přijímacího řízení pro všechny 
obory vzdělání s maturitní zkouškou; bez účasti v jednotné 
zkoušce nelze uchazeče přijmout, a to ani v dalších kolech 
přijímacího řízení.

• Výjimku tvoří  uchazeči podle § 20 odst. 4 školského zákona, 
jejich náhradní způsob hodnocení určí ředitel školy.



3

Změna termínu pro podávání přihlášek

• změna termínu pro podání přihlášky: 
- z 1. 3. na 25. 2.

Změna termínu pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení
• sjednocuje se vyhlášení výsledků přijímacího řízení do všech oborů 

středního vzdělání bez talentové zkoušky + GSP - ředitel školy ukončí 
hodnocení a zveřejní výsledky přijímacího řízení v termínu do 2. 5.

• školy s talentovou zkouškou kromě GSP - ředitel školy ukončí hodnocení 
a zveřejní výsledky přijímacího řízení v termínu do 10. 2.

Změna termínu pro odevzdávání zápisového lístku
• původně stanovených 10 pracovních dní se mění na pevně stanovený 

termín
• obory vzdělání s maturitní zkouškou: 12. 5.
• obory vzdělání s talentovou zkouškou kromě GSP: 20. 2. 
• náhradní termíny a další kola přijímacího řízení: 5 pracovních dnů
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Změny v úpravě podmínek přijímacího řízení v oboru 
vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (GSP)

Úprava podmínek přijímacího řízení se týká:

• změny místa konání jednotné zkoušky

• změny termínu podávání přihlášek a konání talentové 
zkoušky
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Místo konání jednotné zkoušky

• Navrhuje se v případě podání přihlášky do oboru 
vzdělání GSP explicitně stanovit konání jednotné zkoušky 
v 1. kole přijímacího řízení na té střední škole, ve které 
uchazeč také podá přihlášku, tj. ve škole s oborem 
vzdělání s maturitní zkouškou bez stanovené talentové 
zkoušky.  

• Pouze pokud by uchazeč přihlášku na obor vzdělání 
s maturitní zkouškou a zároveň bez stanovené talentové 
zkoušky nepodal, měl by právo konat jednotnou zkoušku 
ve škole s oborem vzdělání GSP, a to z důvodu možnosti 
mít výsledek jednotné zkoušky z 1. kola, který by se mohl 
využít nejen pro přijímací řízení na GSP, ale i následně 
v rámci dalších kol přijímacího řízení.
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Termín podávání přihlášek a konání talentové 
zkoušky

• aby se zkrátil proces přijímacího řízení na tyto obory, který probíhá 
neopodstatněně téměř šest měsíců od podání přihlášky až k vydání 
rozhodnutí včetně výsledků jednotné zkoušky, navrhuje se termín 
podání přihlášky sjednotit s dalšími obory vzdělání s maturitní 
zkouškou

• změna termínu podávání přihlášky: 
- z 30. 11. na 25. 2.

• změna termínu konání talentové zkoušky: 
- z 2. 1. – 15. 2. na 15. 3. – 5. 4.

• změna termínu pro vyhlášení výsledků talentové zkoušky:

- z 20. 2. na 10. 4. 
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Další dílčí změny:

Změna podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém 
hodnocení přijímacího řízení

• nově by se jednotná zkouška podílela na celkovém hodnocení 
uchazeče o střední vzdělání s maturitní zkouškou mírou 50 % (u GSP 
stále 40 %), čímž by se mohl zvýšit vliv školní přijímací zkoušky 
a dalších vypsaných kritérií na stejných 50 % (u GSP zůstane 60 %)

Způsob vyhlášení výsledků přijímacího řízení

• nově za každé kritérium zvlášť u prvního a posledního uchazeče 
v každém kole přijímacího řízení

• zveřejněno až do 30. 4. způsobem umožňujícím dálkový přístup pro 
zachování informací uchazečům pro příští školní rok
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Další dílčí změny:

Zpětvzetí zápisového lístku

Vymezení dalších možností pro zpětvzetí zápisového lístku při těchto 
situacích:

• uchazeč se v rámci 1. kola hlásí zároveň do oboru skupiny 82, kde se 
jednotná zkouška nikdy nekoná, a do oboru GSP, kde se koná 
jednotná zkouška i talentová zkouška,

• uchazeč se v rámci 1. kola hlásí zároveň do oboru maturitního 
a nematuritního, u maturitního oboru koná jednotnou/školní 
přijímací zkoušku až v náhradním termínu,

• uchazeč koná školní přijímací zkoušku v náhradním termínu v jedné 
ze škol až po termínu odevzdání zápisových lístků v druhé ze škol.
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Další dílčí změny:

• posunutí termínu zveřejnění termínů jednotné zkoušky pro 
příští školní rok z důvodů potřeby škol plánovat organizaci 
školního roku – z 30. 9. na 1. 9.

• explicitní stanovení povinnosti ředitelům škol vyhlásit způsob 
hodnocení u uchazečů podle § 20 odst. 4

• explicitní stanovení, že ředitel školy může uzpůsobit podmínky 
přijímacího řízení v případě akutního zhoršení zdravotního 
stavu (např. úraz ruky = použití PC) i bez doporučení ŠPZ

• explicitní stanovení, že zadávající učitel může vyloučit 
uchazeče z přijímacího řízení pro vážné či opakované 
porušování průběhu zkoušky

• stanovení termínu pro zpřístupnění výsledků jednotné 
zkoušky CZVV v náhradním termínu do 7 dnů


